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الغذامي

ةـجديــة إىل املسـجديــمن املس
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بسم اهللا الرمجن الرحيم
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املقدمة
ِغَل كثٌري من الراصدين مبا أجنزه د عبداهللا الغذامي من أعمال نقدية .ُش

نت  ة اليت كّو وفكرية، لكّن أحدًا مل يتوجه مبا يكفي إىل قراءة العناصر املهّم
والفرضيات، شخصيته، وجعلتها تفضي إىل منجز كهذا، مرتع باألسئلة، 

...واإلشكاليات، والتحوالت

م قراءة علمية عن شخصيته، وما أحسب أّن عامل  ال أزعم هنا أنين أقّد
مبحدودية أحرفه، وكثرة فواصله، وتنوّع اهتمامات الراكضني فيه، مينحين ) تويرت(

ال أنزع فيها إىل متوقف من املدروس، بقدر ما أحاول اإلجابة عن سؤال كبري،
دة  :يستهدفه، يعيد املتابعون طرحه من حٍني إىل آخر بصياغات متعّد

الغذامي ؟.هل تغري د-
هل مال إىل اإلسالميني ؟-
هل أراد التكفري عن ذنب احلداثة باالنقالب على الليربالية السعودية، أو -

السعوديني ؟الليرباليني 
هل استطاعت نسقيته التغلب على سياقاته املمتدة يف احلداثة، ويف النقد -

الثقايف، وفيما بينهما ؟
هل تاب الغذامي من خطيئة احلداثة، واستغفر ربه وأناب ؟-
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أسئلة تشبه بعضها، حتمل حتت استفهاميتها ما يشبه التقريَر من فئة 
ق من أمه يتها ما تشهده الساحة من تصرحيات واالستنكاَر من أخرى، ولقد فّو

لإلسالميني، تعرب عن عودة الغذامي إليهم، وأخرى للمثقفني تعرب عن ابتعاده 
!!عنهم، أو انقالبه عليهم  

مثة حتول كبري مّر به الغذامي، له معطياته وحيثياته، اليت ال بد أن تأخذ 
أقل من يكون ، إن مل يكن بشكل علمي موّسع، فال..حقها من التدبر والتأمل

  ..

ال أقدم هنا قراءة عن منجز الغذامي، وال أقارب شخصه من حيث هو  
كائن آدمي من حلٍم ودم، وإمنا أقارب شخصيته، اليت تتجلى من خالل اللغة، وما 

التغريدات أن يستحضر هذا ؛ لذلك ال بد لقارئ هذه...ميكن أن يُنمى إىل عاملها
الفرق الدقيق بني االثنني، وإال فإنه سيتلقى تغريدايت كما لو كانت قصيدَة مدح، 

.ورمبا تلقاها غريه كما لو كانت قصيدَة هجاء 

أضيف هنا قيدا آخر، هو أنين ال أقرأ شخصية الغذامي باملطلق، حبيث أتتبع 
لط الضوء عليها من زاوية حمددة، هي ما 

)املسجدية(عربت عنه يف التغريدات بـ 

..ة يف حياته، وكان هلا انعكاس واضح على منجزه، وأخص هنا حتوالته األخري 

مادة هذه التغريدات كتبه، ومقاالته، واللقاءات اليت أجريت معه، واملقاالت 
...اليت عرضته أو عرضت له
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جتيب عن السؤال الذي تتجدد صياغاته من حني إىل آخر، فإن مل تقدم إجابة 
تضيف إىل صيغ السؤال العنيد صيغًة مقنعة يف هذا السياق، فال أقل من أن

!جديدة 

مثة نقطة أخرية، ال بد من اإلشارة إليها هنا، وهي أّن منجز الغذامي قائم 
على األسئلة، واألسئلة ال تتحرك إال يف حميط خاص، ميكن أن نتبني طرفا منه 

، ومامن شك يف أن قراءة شخصية مهمة كهذه ستكشف ...عندما نقرأ الشخصية
لنا كثري 

بشكل خاص، وستجعلنا أمام مرآة نظيفة، تكشف لنا بوضوح الندوبَ اليت متأل 
دة  ... وجوهنا املتعّد

، متتع أكثر مما تنفع، حتاول اإلجابَة أكثَر مما تفعل، ومل أكن  هي تغريداٌت
–بري من حميب الغذامي ومن خصومه أيضاً، ومل أكن أتوقع أتوقع أن حتاط باهتمام ك

كتابة هذه املقدمة مللف تنوي ) ابنة اللغة(أن تطلب مين األخت الفاضلة –أيضًا 
...

، والشكُر ...شكرا هلا، وللجهد الذي بذلته يف اجلمع، واإلعداد، واإلخراج
...موصوٌل للمتابعني واملتابعات 

...يع حتيايت ، وموديت ، ودعائي وللجم

)@alrafai(خالد الرفاعي 
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